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والصدددددد ة ، مالددددددا يددددددوم الدددددددين، الددددددرمحن الددددددر يم، حلمددددددد هلل رب العدددددداملنيا

 .والس م عىل خاتم األنبياء واملرسلني بنينا حممٍد وعىل آله وصحبه أمجعني

 )املتن(

)الرضددددب الثالددددد  : تتمددددة لبدددداب سدددد و  السدددد و -رمحدددده اهلل-قدددداؤ امل لدددد  

 .(ف و كرتكه فمتى شا يف ترك ركنٍ ، الشا

 )الرشح(

والصددد ة والسدد م عدددىل ، احلمدددد هلل رب العدداملني، لدددرمحن الددر يمبسددم اهلل ا

 :أما بعد؛ أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا حممٍد وعىل آله وصحبه وسلم

وكندا قلندا ، تعدىل يكمدل لندا بداب سد و  السد و -رمحه اهلل-فام زاؤ املصن  

 :يف املحارضة السابقة أن س ديت الس و رشعت ألمرين اثنني

 .ولشٍا يف الص ة،  ةلس ٍو يف الص

، وسدد ٍو فيدده نقصددان، سدد و فيدده زيددا ة: السدد و يف الصدد ة عددىل قسددمني: وقلنددا

وبيندددا أ كام دددا بقدددن معندددا اينن الشدددق الثدددا  وهدددو وتكملندددا عدددىل الشدددقني ا ثندددني 

ملدددن شدددا يف صددد ته بددد ن يسددد د  وقدددد رشل النبدددن ، السددد و  مدددن أكدددل الشدددا

 .س و  الس و

 )املتن(

 .(ف و كرتكه فمتى شا يف ترك ركنٍ  ل  الشا)الرضب الثا: قاؤ

 )الرشح(



 داويالشيخ أبو بكر السع                                         (.            28رشح كتاب "عمدة الفقه" ) 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

3 

نحددن قدددمنا أوؤ قاعدددٍة يف هددذا البدداب ، فمددن شددا يف تددرك ركددٍن ف ددو كرتكدده

 :الص ة حتتوي عىل ث ثة أ كاموهو أن 

 .وعىل رغائب -3، وعىل واكبات أو سنن -2، حتتوي عىل أركان -1

ركعدددة يلددد م بددد ن يددد يت فمدددن ن ددد ، األركدددان   تن دددذ     ذا كدددنء  دددا: فقلندددا

 .بركعة

التددددن هددددن الواكبددددات وبعسدددد م يسددددم ا السددددنن الثابتددددة كمددددن تددددرك : والثانيددددة

 .ف ذا الذي يرشل يف  قه الس و ، التش د األوسط

ف دددذ  ، السدددنن الصدددالة يف الصددد ة كدددا  ر وغدددل الرغائدددب وهدددن : الثالددد 

 .  يرشل في ا يشء: قلنا

ن  يتعلددق بدد وؤ يشء يف القاعدددة فالقاعددد هددذ  الددركن هددذا الددذي قالدده املصدد

فمدن شدا يف ركددٍن فك نده   يد ت بده ألن الشددا قدا ح  يف ا تيدان فند ؤ من لددة : قداؤ

 .ف بد أن ي يت به من كديد، ا لااء

 وهندددا كددداء عدددن النبدددن ، يلددد م بددد ن يركدددع؟ فمدددن شدددا هدددل ركدددع أم   يركدددع

-الفق دداء  نحددن نددذكر احلددديثان ثددم نددذكر مدداذا قدداؤ،  ددديثان هاهر ددا التعددار 

 :يف ذلا  -رمح م اهلل

 ذا »: قداؤ أن النبدن  مدن روايدة ابدن مسدعوٍ   "الصدحيحني"ثبت يف  -1

، «ليددتم عليدده وليسدد د سدد دتنيشددا أ دددكم يف صدد ته فليتحددري الصددواب ثددم 

 .هذا احلدي  األوؤ، «بعد الس م»زا  البخاري يف روايته 
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ركددددددده مسدددددددلم وهدددددددو  ددددددددي  أخ سدددددددعيد ا ددددددددري أخ: احلددددددددي  الثدددددددا  -2

 ذا شدا أ ددكم يف صد ته فلدم يددري أربدع  »: قداؤ وأصحاب السنن أن النبن 

صدددىل أم ثددد ر فليشدددرح الشدددا وليبندددن عدددىل مدددا اسدددتيقن وليسددد د سددد دتني بعدددد 

ددددا ، السدددد م ددددا للشدددديشان و  ندددده صددددىل أربعإ ددددا فالسدددد دتني  رغامإ فددددان كددددان صددددىل نيسإ

 .«فتمت ص ته

، «يتحدددرل الصدددوابفل»: قددداؤ احلددددي  األوؤ  ددددي  ابدددن مسدددعو  النبدددن 

واحلددددي  الثدددا  ؟ يقينددده يف ذلدددا وينصدددر هدددل صدددىل أم   يصدددليعندددن ك نددده يعمدددل 

 .«فليشرح الشا وليبنن عىل ما استيقن»: يقوؤ النبن 

ا عندددنا  ددديثان أ ددد ا يقددوؤ لددا ابنددن عددىل : والثددا  يقددوؤ لنددا، حتددرل: فدداذإ

 .وك  ا يف مس لة الشا، اليقني

أنددا أخددذ بحدددي  ابددن مسددعو  وأقددوؤ  :يقددوؤ -رمحدده اهلل- ا مددام أبددو  نيفددة

ددا هددل ركددع أم   يركددع هددل سدد د أم    ددا أم أربعإ مددن شددا يف صدد ته هددل صددىل ث ثإ

ا هدو عمدل بحددي  أبدن ، يس د يتحرل الصواب ويدقق ثم يكمل عدىل ذلدا فداذإ

 .مسعو 

أندا أعمدل بحددي  أخ  :بعكد  أخ  نيفدة قداؤ -رمحه اهلل-ا مام الشافعن 

؟ مدددا معندددى البنددداء عدددىل اليقدددني،  بدددد أن يبندددن عدددىل اليقدددني: سدددعيد ا ددددري وأقدددوؤ

ددا، يعنددن يبنددن عددىل األقددل ددا أم أربعإ يلاددن األربددع و عددل ؟ فمددن شددا هددل صددىل ث ثإ

 .نفسه أنه صىل ث ر
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: فقددداؤ، و ددداوؤ أن  مدددع بدددني احلدددديثني توسدددط -رمحددده اهلل-ا مدددام مالدددا 

يعندددن الدددذي   يسدددتنكحه الشدددا ، ارئأمحدددل  ددددي  ابدددن مسدددعو  عدددىل الشدددا الشددد

ا ف دذا يبندن عدىل التحدري ويتحدرل ويكمدل يف صد ته ا طارئإ أمدا الدذي ، وكان شكإ

هدذا مسدلا ا مدام مالدا رمحدة اهلل ، روا   الشا فينبان أن يبنن  ائامإ عىل اليقني

 .عىل ا ميع

 أن احلدددديثني أمحل دددام عدددىل اخدددت ف املتوكددده :قددداؤ -رمحددده اهلل-ا مدددام أمحدددد 

، ا مددددددام ي خدددددذ بدددددداأل وث وي خددددددذ بدددددذلا بحدددددددي  ابددددددن مسددددددعو : فدددددد قوؤ،  ليددددده

مددددا معنددددى قددددوؤ ا مددددام ، واملدددد موم أو املنفددددر  ي خددددذ بحدددددي  أخ سددددعيد ا دددددري

،  ذا شددا الركددل وهددو منفددر   بددد أن يبنددن عددىل اليقددني: يقددوؤ ا مددام أمحددد؟ أمحددد

التفرقددة بددني  يعنددن واةددحة، و ذا شددا الركددل وهددو  مددام  بددد أن ي خددذ بدداأل وث

 ؟.امل موم وا مام

قداؤ  ؟ملداذا فدرا ا مدام أمحدد بدني ا ثندنيطيب بقن لنا يف تفرقة ا مدام أمحدد 

بدام أن احلدديثني كداءا بدذلا ا مدام عدا ةإ هدو لدي  يف صد ته لو ددد  : ا مدام أمحدد

فل ددذا هددو يم دد عددىل ال ددء الددذي غلددب عددىل هندده فددان وقددع يف ، ف ندداك مددن خلفدده

دا   يكدن ، امل موم فل ذا يبنن عدىل غلبدة هندهنبه ا لل فسوف ي وأمدا املنفدر  فانده ململ

 .أ د ينب ه فليبنن  ائامإ عىل ال ء الذي استيقن وهو البناء عىل األقل

دددا أخدددذ بحددددي  أخ سدددعيد ا ددددري وقددداؤ الشدددا  ائدددامإ  :ا مدددام الشدددافعن ململ

  ابددن مسددعو  بالنسددبة حلددي: قداؤ، ويلادى ويشددرح ويبندن عددىل اليقدني وهددو األقددل
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 ذا شددددا »: قدددداؤ  دددددي  ابددددن مسددددعو  يدددد  ي نفدددد  املدددد  ل ألن النبددددن : قدددداؤ

طدرح للشدا هدو نفسده : قداؤ، «أ دكم يف ص ته فليشرح الشا وليتم عدىل ذلدا

،  : يقددددوؤ -رمحدددده اهلل-وا مددددام أبددددو  نيفددددة ، معنددددى  دددددي  أخ سددددعيد ا دددددري

ا شدا أ ددكم و  ألن  دي  أخ سعيد  ذ،  دي  ابن مسعو  هو األوؤ: يقوؤ

ا هذا قد انالق عليه ا أم أربعإ أما  ددي  ابدن مسدعو  فدبام أنده ، يدري كم صىل ث ثإ

ا ف ن  ركة عىل من  ركة الشا ا أم أربعإ  .يمكن أن يعرف هل صىل ث ثإ

 .نحاوؤ أن نعيدها بتلخيٍص من أكل الفائدة يف ذلا

خدذ بحددي  ابدن أندا أ :يقوؤ يف مسد لة الشدا -رمحه اهلل-ا مام أبو  نيفة 

أندت ،  ذا شدا الركدل يف صد ته فليتحدرل مثدل مدا قداؤ النبدن : مسعو  وأقدوؤ

ا وانصددددر    الصددددواب    أقددددرب أي  ددددا حتددددرل كدددددإ ددددا أم أربعإ شددددككت صددددليت ث ثإ

دددا فسددددلم، يشء و ذا كددددان الصددددواب    أنددددا ،  ذا كدددان األقددددرب أنددددا صددددليت أربعإ

ا ف يت بركعة  .صليت ث ثإ

متى : أن أخذ بحدي  أخ سعيد ا دري وأقوؤ :يقوؤأما ا مام الشافعن ف

ددا، مددا  خلددا الشددا ألايدده وابنددن عددىل األقددل ددا أم أربعإ ؟ فدداذا شددككت صددليت ث ثإ

 .ألان األربعة وعد نفسا صليت ث ثإا

أمحددل يف الددذي يشددا مددرةإ وا دددة فقددط  ائددامإ يم دد عددىل  :ا مددام مالددا قدداؤ 

 .ائامإ فيبنن عىل اليقنيأما الذي استنكحه الشا وبدأ يشا  ، األ وث
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هددذ  ملخددص كدد م األئمددة يف ، وا مددام أمحددد فددرا بددني ا مددام وبددني املدد موم

 .س و  الس و  ذا كان بسبب الشا

 ذا نصرندددا    احلدددديثني     ددددي  أخ مسدددعو   :يقدددوؤ املحققدددني مدددن العلدددامء

و ددددددي  أخ سدددددعيد ا ددددددري  ذا أمعندددددت النصدددددر فدددددي ام قدددددد   تتصدددددور أن هنددددداك 

واب ثدم ليدتم فليتحري الصد»: يف  دي  ابن مسعو  ألن قوؤ النبن ،  تعار

، فتحريه الصواب  ليل عىل أنه   يصل به     ركة أنده انالدق عليده األمدر، «عليه

لكددن عندددك  ائددامإ غلبددة ، وهلددذا أنددت تنصددر يف  الددا بعددك املددرات تشددا يف األمددر

ء ال، يشء عددىل ال ددء الددذي شددككت فيدده شددرفني مددث إ يكددون ألن الشددا هددو اسددتوا

ا يوكدددد هنددداك ، هندددا نيسدددني وهندددا نيسدددني لكدددن  ذا كدددان هندددا سدددتني وهندددا أربعدددني  ذإ

ف ذ  تسبق املر لة التدن هدن مر لدة ا غد ا التدن هدن يف  ددي  أخ ، غلبة هن

فدددان أقدددرب  -رمحددده اهلل-وهدددذا يكدددون أقدددرب ملدددذهب أخ  نيفدددة ، سدددعيد ا ددددري

أخ  نيفدة رمحدة اهلل عدىل ا ميدع واملختدار التوكيه يف احلدديثني هدو مسدلا ا مدام 

 .لدل طائفٍة من املحققني

فددان ، فعليده عدىل أن ا نسدان  ذا  خلده الشددا فليحداوؤ أن يتحدرل الصدواب

أمدا  ذا   يتحدرل ذلدا وانالدق عليده ، قدر عىل أن يفعل ذلا فيبندن عدىل األ دوث

 شا في
ٍ
 .هاألمر فليبنن عىل األقل ويلان الشا ويبدأ يف أقل يشء

 )املتن(
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ومن شا ، ف و كرتكه ركنٍ  )الرضب الثال  الشا فمن شا يف ترك: قاؤ

 .(يف عد  الركعات بنى عىل اليقني

 )الرشح(

فمدددن شدددا يف عدددد  الركعدددات بندددى اليقدددني هدددذا قدددوؤ ا مدددام أمحدددد لكدددن سددد  

 .يكمله املصن 

 )املتن(

ومن شا يف عدد  الركعدات بندى ، ف و كرتكه ركنٍ  )فمن شا يف ترك: قاؤ

 .(فانه يبنن عىل غالب هنه    ا مام خاصةإ عىل اليقني 

 )الرشح(

هدذا قددوؤ ا مدام أمحددد فاندده :    ا مدام خاصددةإ فانده يبنددن عدىل غلبددة هنده وقلنددا

والدددذي يقدددوي مسدددلا ا مدددام أمحدددد هندددا أن ، عدددىل غلبدددة الصدددنفامدددام يبندددن : يقدددوؤ

،  ذا كدددان غلبدددة هنددده قددددرنا أ دددا خشددد  ف نددداك مدددن ينب ددده، ا مدددام ينصدددر    غلبدددة هنددده

أما غدل ا مدام وهدو املنفدر  فانده ، يعنن يف  مكانية    تدارك  ذا وكد هناك ا ش 

 .يبنن عىل ال ء الذي يستيقنه وهو البناء عىل األقل

 )املتن(

 .(يف ص ته ولكل س و س دتان قبل الس م    من سلم عن نقصٍ ): قاؤ

حمدل السد و  : ذا تكلمنا هدذ  املسد لة يف األسدبول املدال وقلندانعم نحن ه

مددذهب : وقلندا، أيدن قبدل السدد م أو بعدد السدد م و ذكرندا مددذاهب العلدامء يف ذلددا
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   يف مدوطنني اثندني املدوطنني يس د  ائامإ قبل الس م : ا مام أمحد أن أمحد يقوؤ

 .طنني ا ثننيواينن املصن  سوف يستثنن املو، التن فعل ام النبن 

 )املتن(

 .(وا مام  ذا بنى عىل غالب هنه يف ص ته    من سلم عن نقصٍ ): قاؤ

 )الرشح(

فمدن سدلم عدن نقدٍص يف صد ته فليسد د ،    من سلم عن نقٍص يف صد ته

ا بعد الس م دا ، س و إ ا سوف يس د سد و  بعدد السد م ألنده سدلم نقصإ هو قشعإ

ا هدددو أ ددددي  سددد م متقددد، يف صددد ته د دم كمدددن صدددىل الع ددد كعتدددني ويف التشددد  ذإ

ف دذا  بدد أن ، ثدم تدذكر ب نده صدىل فقدط ركعتدني، سلم وهن أن الص ة قد انت ت

 .ثم يس د س دتني بعد الس م، ي يت بالركعتني أل ام ركنني

 )املتن(

 .(يف ص ته وا مام  ذا بنى عىل غالب هنه    من سلم عن نقصٍ ): قاؤ

 )الرشح(

ألن روايدة البخداري قداؤ ؛ عىل غالب هنه وهدن هدذ  املسد لة وا مام  ذا بنى

 .لرواية البخاري يف ذلا، «بعد الس مثم ليس د س دتني »: النبن 

 )املتن( 

والندايس للسد و  قبدل السد م فانده يسد د سد دتني بعدد سد مه ثددم ): قداؤ 

 .(يتش د ويسلم
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 )الرشح(

أ كددام السدد و   نعددم اينن قدداؤ لددا املصددن  بددام أننددن قددد تكلمددت لددا عددىل

ت تيندا مسد لة هندا ، ب ن يف س و  قبدل السد م ويف سد و  بعدد السد م: وقلت لا

أنت مث إ صليت الص ر أربع ركعدات لكندا  يف  اؤ ما  ذا كنت نسيت الس و 

ونحدن كندا ، هنا أنت تل م ب ن تسد د سد ديت السد و،   جتل  يف التش د وقمت

طدددائ  مدددن املحققدددني  تدددى ا مدددام اخرتندددا قدددوؤ ا مدددام مالدددا وهدددو الدددذي عليددده 

، فان أسعد األقواؤ يف ذلدا هدو مدذهب مالدا، النووي فقد قاؤ يف رش ه مسلم

عددددىل أن الددددنقص يف الصدددد ة  ن كددددان لددددنقص سدددد د قبددددل السدددد م و ن كددددان زيددددا ةإ 

 .س د بعد الس م

ا عنددنا سد و  قبدل وسد و  بعدد ونفصدل عدىل هدذا املدذهب الدذي ، طيب  ذإ

أربددددع ركعددددات مددددن غددددل أن  لدددد    نسددددان صددددىل الع دددد: ث إ  ذا قلنددددا مدددد، اخرتنددددا 

ددا كلدد  يف التشدد د ن دد مددا وسدد د، سدد و  قبددل السدد م؟ وترتددب عليدده أيدد  ، ململ

السدد و  بعددد ، سدد و  السدد و هددذا يف  الددة مددا  ذا كددان قبددل السدد مهددو مددن ن دد 

صدددىل ركعتدددني ثدددم سدددلم ثدددم تكلدددم مدددع  السددد م مثدددل  نسدددان مثدددل مدددا فعدددل النبدددن 

صددليت ركعتددني فركددع    : م    كددذل النخلددة فقيددل يددا رسددوؤ اهللالصددحابة وقددا

 ذا ، ثددددم سددددلم ثددددم أةدددداف ركعتددددني بعددددد السدددد م، مكاندددده وأةدددداف  لي ددددا ركعتددددني

فيلد م بد ن يسد د سد و  ، ا نسان سلم من أثنني ثم تدذكر فقدام وكداء بدالركعتني

 . ؟فلددم يسدد د ذلددا السدد و  فددام هددو احلكددم يف هددذ  املسدد لة، بعددد السدد م؟ أيدد 
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بدد ن السدد و  سدد و  السدد و يرشددل : بالنسددبة لإلمددام أخ  نيفددة والشددافعن يقولددون

 تركه فد   درج ألنده أصد إ سدنةيعنن  ذا ، فاذا تركه ف   رج فيه، من أكل السنة

فمدن   يسد د سد و  السد و عندد ا مدام أخ  نيفدة والشدافعن   ، عن سدنة نائب  

ؤ  كمده أمدا ا مدام مالدا وا مدام وهو نائب  عن سدنة فيند ،  رج عليه ألنه سنة

 .أمحد يفرقون بني ذلا

الدذي هدو بعدد السد م و سدببه فقدط  بالنسبة للس و  الذي السد و  البعددي

ال يدددا ة يف الصددد ة ف دددذا  ذا ن ددد يددد يت بددده متدددى مدددا تدددذكر  ولدددو بعدددد شددد ر كدددام قددداؤ 

سدد و  الددذي هددو مددن أكددل ال يددارة والددذي هددو بعددد السدد م ، ام أمحدددمالددا وا مدد

اينن بقددددن لنددددا هددددذ  املسدددد لة  ذا كددددان ، ذا نسدددديه ا نسددددان يدددد يت بدددده ولددددو بعددددد  ددددني 

، سددد د  بدددالقرب فقدددد ثبدددت أن النبدددن ، السددد و  مدددن أكدددل الدددنقص يف الصددد ة

 ؟.طيب  ذا طالت املدة هل يس د له أم  

ا قبليإدا  الذي عليه مذهب ا مام أمحد وا مام مالدا عدىل أن مدن تدرك سد و إ

ددا مدددن وطالددت عليدده املدددة  ددا  بددد أن يعيدددد الصدد ة ألندده قددد تددرك واكبإ طددو إ فا شإ

ألنه قد ترك واكبإدا و   دذ  فيلد م باعدا ة الصد ة هدذا  ذا كدان السد و  ، الص ة

 .وهذا املس لة تكلم علي ا املصن ، قبليإا

 )املتن(

 .(والنايس للس و  قبل الس م فانه يس د س دتني بعد س مه): قاؤ

 )الرشح(
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أنددت نسدديت السدد و  الددذي قبددل السدد م فتددذكر  وأنددت كددال  أو  نعددم اينن

 .وأنت يف املس د و  يشل عليا الفاصل ف يت به بعد الس م

 )املتن(

ثددم  والنددايس للسدد و  قبددل السدد م فاندده يسدد د سدد دتني بعددد سدد مه): قدداؤ

 .(س و    أن يس و  مامه فيس د معهولي  عىل امل موم س و  ، يتش د ويسلم

 )الرشح(

ددا تكلمنددا عددىل مددن يرشددل يف  قدده السدد و  هدد ذ  املسدد لة نحددن تكلمنددا علي ددا ململ

يف  دددق ا مدددام ويف  دددق : سددد و  السددد و مرشدددول  يف  دددق شخصدددني اثندددني: وقلندددا

أمدددددا املددددد موم فددددداذا سددددد ى يف صددددد ته فانددددده  يرشدددددل يف  قددددده السددددد و  ألن ، املنفدددددر 

:  يقدددل لدددهو  تكلدددم يف الصددد ة فنب ددده النبدددن  "صدددحيس مسدددلم"الصدددحاخ كدددام يف 

 .اس د س و  الس و

 )املتن(

ومن ، ولي  عىل امل موم س و  س و    أن يس و  مامه فيس د معه): قاؤ

 .(فالتسبيس للركاؤ والتصفيق للنساءس ى  مامه أو نابه أمر  يف ص ته 

 )الرشح(

ددددا أكمددددل املصددددن   ، الكدددد م عددددىل سدددد و  السدددد و -رمحدددده اهلل-طيددددب اينن ململ

طيدددددب يف بعدددددك ا لدددددل  ذا كدددددان ، لدددددل يف الصددددد ةوسددددد و  السددددد و ينشددددد  عدددددن خ

ددا قداؤ ا مدام أمحددد وفدرا بدني ا مددام ، ا نسدان  مدام يمكدن أن يتدددارك وهدو  دذا ململ
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:  ذا كددان ا مددام يصددا ثددم قددام أو أندده ن دد يشء فالددذي مددن خلفدده قلنددا، واملدد موم

دددا كدددان أبدددو بكدددر يصدددا فددددخل النبدددن  فدددالنبن ، سدددوف ينب ددده يف  ددددي  يف  ململ

أنكدر  فان الصحابة بدئوا يصفقون  تدى التفدت أخ بكدر فدالنبن  حيحني""الص

 ندام ،  ذا نابكم يشء  يف الص ة فلتسدبحوا والتصدفيق للنسداء»: فقاؤ، ذلا علي م

 ، «التسبيس للركاؤ والتصفيق للركاؤ

  :فاذا س ى ا مام والناس خلفه

 .فلينب ه بالتسبيس -

لة  التسددددبيس فينشددددق لدددده بال ددددء و ذا اقتيضدددد األمددددر وأندددده   يف ددددم يف مسدددد  -

 .الذي س ى فيه

بعدددة عدددىل الركعدددة ا امسدددة وسدددبس لددده و    مدددث إ  ذا قدددام ا مدددام يف الركعدددة الرا

 "الصددحيحني"الدددليل عددىل ذلددا مددا كدداء يف ، قددد قمددت    خامسددة: يف ددم يقدداؤ لدده

دددا سدددلم النبدددن  تكلمدددوا وهدددذا الكددد م الدددذي   يقددددح يف الصددد ة  أن الصدددحابة ململ

ا للصد ة   تفسدد بسدببه الصد ةوالك  ، م املصلس هلا فان الك م  ذا كدان مصدلحإ

 ذا كددددان ا نسددددان يصددددا بالركدددداؤ ووقددددع يف خشدددد  ينبدددده :    أن املصدددن  هنددددا قدددداؤ

يعندددددن   تدددددتلف  املدددددرأة ، و ذا كدددددان خلفددددده نسددددداء فيصدددددفقن لددددده، الركددددداؤ بالتسدددددبيس

ئمددة الث ثددة  الشدددافعية هددذا قددوؤ مج ددور الفق دداء وهددم األ، بالتصددبيس و نددام تصددفق

، التنبيدده لإلمددام الركدداؤ بالتسددبيس والنسدداء بالتصددفيق: واحلنفيددة واحلنابلددة يقولددون

أما ا مام مالا فقد خال  فيه هذ  املس لة رغم أن احلدي  هدذا أخركده ا مدام 
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ء : يقددددوؤ ا مددددام مالددددا "موطئدددده"مالددددا يف  ددددا يكددددون بالتسددددبيس سددددوا التنبيدددده مشلقإ

 ذا نابكم أمدر  فيسدبس »: قاؤ وقاؤ يف هذ  احلدي  أن النبن ، الركاؤ أو النساء

التصددددفيق للنسددداء يعندددن ك ندددده : فلدددام قددداؤ النبدددن ، «لإلمدددام  ندددام التصدددفيق للنسدددداء

  : قداؤ هلدم فدالنبن ، ألن الصدحابة اسدتعملوا التصدفيق؛ أعاب التصفيق أص إ 

: وؤ النبددن قدد: تصددفيق للنسدداء مالددا يقددوؤتصددفقون و نددام التسددبيس للركدداؤ وال

ا عددددىل أوؤ احلدددددي  األصددددل أنددددا تسددددبس أمددددا هددددذا : فيقددددوؤ، التصددددفيق للنسدددداء ر إ

 .التصفيق ف و   ينبان أص إ للركاؤ و نام هو من فعل النساء

و ن كان هذا كدام يقولدون املحقدني أبعدد يف ف دم احلددي  وهدو اكت دد ورمحده 

 ددور هددذا أقددول اهلل  ن أصدداب فلدده أكددران و ن أخشدد  فلدده أكددر وا ددد وقددوؤ ا م

وألن   لة احلدي  عىل املرا  منه وهو أن التصفيق للنسداء يرشدل هلدن والتسدبيس 

 .للركاؤ أقول من الف م الذي قاله ا مام مالا

 

 

 


